የ/ሰ/መ/ቁ. 114623
ቀን 22/06/2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነዒ ቂጣታ
አይሸሹም መሇሰ
ፀሃይ መንክር
አመሌካችዎች፡- 1. ሀጅ ቢያ አባመጫ
2. አቶ ከሉፊ አባ ቆያስ
ተጠሪዎች፡-

ጠበቃ ከዴር መሏመዴ ቀረቡ

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ዯንና ደር አራዊት ዴርጅት አሌቀረበም
2. መራዋ አርሶ አዯሮች የህብረት ሥራ ማህበር ጠበቃ በሊይ እሸቱ ቀረቡ
ፌ ር ዴ

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካችዎች ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር የእርቅ ሥምምነት በማዴረግ
በፌርዴ ቤት እንዱመዘገብና እንዱፀዴቅ ካዯረጉ በኃሊ አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበውን የፌርዴ
መቃወሚያ በመቀበሌ የእርቅ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የሰበር ችልት ውሳኔ የሰጠው በህግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም ?የሚሇውን ጭብጥ
በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው ጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ነው፡፡
2. አመሌካችዎችና

ሁሇተኛው

ተጠሪ

በፇረንጅ

ፅዴ

ሽያጭ

ውሌ

በተመሇከተ

ባሇመስማማታቸው አመሌካቾች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች
ከሳሽ፣ሁሇተኛ ተጠሪ ተከሳሽ ሆነው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመከራከር ሊይ እያለ
ጥር 5 ቀን 2001ዒ.ም ባዯረጉት ዕርቅ ውሌ አመሌካችዎች 1,200,000 /አንዴ ሚሉዮን
ሁሇት መቶ ሺ ብር) ሇሁሇተኛ ተጠሪ ሉከፌለ ሁሇተኛ ተጠሪም የክርክሩ መነሻ
የሆነውን

የፇረንጅ

ፅዴ

ሇአመሌካችዎች

ሉያስረክቡ

ሥምምነት

ሊይ

ዯርሰዋሌ፡፡

አመሌካችዎችና ሁሇተኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነታቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
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አቅርበው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 14220 ህዲር 25 ቀን 2002ዒ.ም
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 277(1) መሠረት የዕርቅ ውሊቸውን በመቀበሌ ግራቀኝ በዕርቅ
ውለ መሠረት እንዯፇፅሙ ትዕዛዝ በመስጠት መዝገቡን ዘግቶታሌ ፡፡
3. አንዯኛ ተጠሪ አመሌካችዎችና ሁሇተኛው ተጠሪ ጥር 5 ቀን 2001ዒ.ም አዴርገነዋሌ
በማሇት ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ህዲር 25 ቀን 2002ዒ/ም ያፀዯቁት የዕርቅ
ውሌ የፇፀሙበት የፇረንጅ ፅዴ የመንግስት ዯን መሆኑን ገሌፆ የዕርቅ ውለ ፇራሽ ነው
እንዱባሌሇት ጥር 27 ቀን 2005ዒ/ም የተፃፇ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አቅርቧሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲያቸውን በዕርቅ ያዘጉት አመሌካችዎችና ሁሇተኛ ተጠሪ
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ አንዯኛ ተጠሪ ፌርደን ሇመቃወም የቀረበውን ክርክርና
ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ የዕርቅ ስምምነቱ የፌርዴ መቃወሚያ አመሌካችን መብት
የሚነካ በመሆኑ የዕርቅ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
4. አመሌካችዎች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የፌርዴ መቃወሚያ አቅርበው
የዕርቅ ስምምነት በተዯረገበት የፇረንጅ ፅዴ ሊይ መብት የላሇው መሆኑ በወቅቱ
በተያዘው ቃሇጉባኤ የተረጋገጠ ስሇሆነ ፣ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ ውለ ፇራሽ
ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ
በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን በመቃወም
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ ፡፡ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የዕርቅ ውሌ
የተዯረገበት የፇረንጅ ፅዴ የመንግስት ዯን በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ
ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
5. አመሌካችዎች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ እኛ የገዛነው የመንግስት ዯን ሣይሆን የሁሇተኛ
ተጠሪ ንብረት የሆነ የፇረንጅ ፅዴ ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከሻጭ ጋር ያሇንን ሌዩነት
በዕርቅ ጨርሰን የዕርቅ ውለ በፌርዴ ቤት ከፀዯቀ በኃሊ ማስረጃ እንዱፃፌ በማዴረግ
የዕርቅ ውለ እንዱፇርስ ማዴረጉ የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሰበር ታይቶ እንዯታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ ፡፡ 2ኛ
ተጠሪ በበኩለ ንብረቴን ነው የሸጥኩት ከአመሌካችዎች ጋር የዕርቅ ውሌ የፇፀምኩት
በንብረቴ ሊይ በመሆኑ የሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ
በማሇት የአመሌካችዎችን የሰበር አቤቱታ በመዯገፌ መሌስ ሰጥቷሌ ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ
ግራቀኙ ዕርቅ የፇፀሙበት የመንግስት ዯን በመሆኑ የአመሌካችዎች የሰበር አቤቱታ
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ተቀባይነት

የሇውም

በማሇት

መሌስ

ሰጥቷሌ

፡፡

አመሌካችዎች

የመሌስ

መሌስ

አቅርበዋሌ፡፡
6. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ሁሇት ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ
ቤት የሚከራከሩበትን ጉዲይ በዕርቅ መጨረስ እንዯሚችለና የእርቅ ውለን ጉዲዩን
ሇሚያየው ፌርዴ ቤት አቅርበው ማፅዯቅ እንዯሚችለ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፀዯቀ የዕርቅ
ውሌ ሥምምነት በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ ያህሌ አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው
መሆኑን ከፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ አንቀፅ 276 እና አንቀፅ 277(1) ዴንጋጌዎች
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
7. አመሌካችዎችና ሁሇተኛው ተጠሪ የፇረንጅ ፅዴ ሽያጭ ውሌ በተመሇከተ ጥር 5 ቀን
2001ዒ.ም ያዯረጉትና ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር
277(1) መሠረት ያፀዯቁት የዕርቅ ውሌ የፌርዴ ያህሌ አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው
በመሆኑ በዚህ ዕርቅ ውሌ ተካፊይ ያሌሆነ መብቴ ተነክቷሌ የሚሇው አንዯኛ ተጠሪ
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዕርቅ ውለን በማፅዯቅ የሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 358 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሠረት ፤የፌርዴ መቃወሚያ
ማመሌከቻ ማቅረቡና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአንዯኛ ተጠሪን የፌርዴ መቃወሚያና
ማመሌከቻን ማስረጃ በመቀበሌ የዕርቅ ውለ የመንግስት ዯን የሚያስተዲዴረውን የአንዯኛ
ተጠሪን መብትና ጥቅም የሚነካ በመሆኑ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ
የሥነ ሥርዒት ሔግ ግዴፇት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም ፡፡
8. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ
ሇማቅረብ መሠረትና ማስረጃ የሆነውንና አመሌካችዎች ከሁሇተኛው ተጠሪ ጋር የዕርቅ
ሥምምነት የፇፀሙበት የፇረንጅ ፅዴ ጫካ የመንግስት ዯን መሆኑን የሚያረጋግጠውን
የቴክኒክ ኮሚቴ ሪፓርትና ማስረጃ ያሇበቂ ምክንያት ውዴቅ በማዴረግ አከራካሪው
የፇረንጅ ፅዴ ዛፌ ጫካ በጨረታ ሇአመሌካችዎች ከመሸጡ በፉት የተያዘውን ቃሇ ጉባኤ
ነው መያዝ ያሇበት በማሇት አከራካሪው የፅዴ ዛፌ የሁሇተኛ ተጠሪ ሀብት ነው በማሇት
የሰጠው ውሳኔ የማስረጃ አመዛዘን መርህን ያሌተከተሇና መሠረታዊ የማስረጃ ህግ
ዴንጋጌዎችን

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ

ቁጥር
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እና

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ

ቁጥር

136(1)

ያሌተከተሇና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አሊገኘነውም

፡፡

በመሆኑም

የክሌለ

ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ይግባኝ

ሰሚ

ችልት

አመሌካችዎች እና አንዯኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነት ያዯረጉት የአንዯኛ ተጠሪ መብትና
ጥቅም ባሇበት የመንግስት ዯን ሊይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቦሇት እያሇ
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አንዯኛ ተጠሪ የዕርቅ ሥምምነቱን መቃወምና ፇራሽ ሇማስዯረግ የሚያስችሌ ህጋዊ
ምክንያት የሇውም በማሇት የዞኑን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 184867
መጋቢት 14 ቀን 2007ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ
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ንብረት
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